Uwarunkowania prawne związane z realizacją placów zabaw w
miejscach publicznych.
Budowa placu zabaw w miejscach publicznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 wymaga
dokonania zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.
Do zgłoszenia budowy publicznych placów zabaw należy dołączyć:
1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
2) Projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz
część rysunkową sporządzoną na mapie do celów projektowych.
Część opisowa powinna określać:
1)
przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego
więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność
realizacji obiektów;
2)
istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania;
3)
projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia
budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający
parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu;
4)
zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów
budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;
5)
dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6)
dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;
7)
informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
Część rysunkowa powinna określać:
1)
orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i
stron świata;
2)
granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących
i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z
oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych,
wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich
przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg

uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej
przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej,
określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i
chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu,
charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz
dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową;
3)
ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego,
a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;
4)
ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia
podlegającego adaptacji lub likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a
w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;
5)
urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i
wielkość źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów
straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary;
6)
układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do
odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym:
wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych
lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód
opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów
oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy,
urządzeń i punktów pomiarowych;
7)
układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz
związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami
zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci
zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych
elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. W zależności od potrzeb do zgłoszenia należy
dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki oraz wyniki badań geologiczno-inżynierskich
i geotechniczne warunki posadowienia poszczególnych obiektów.
Wyposażenie placów zabaw można podzielić na cztery następujące grupy:
1) urządzenia i obiekty zabawowe (np. huśtawki wagowe oraz wahadłowe,
jednopunktowe i wieloosobowe, karuzele, kołobiegi, zjeżdżalnie otwarte i zamknięte,
bujaki na sprężynach);
2) urządzenia rekreacyjno-sportowe (np. służące do gry w minigolfa, krykieta, bule,
ping-ponga, szachy, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę plażową oraz ścieżki
zdrowia i urządzenia fitness);
3) terenowe elementy małej architektury służące do organizowania zabawy (np.
piaskownice, brodziki, górki saneczkowe, ścianki wspinaczkowe, tory i place
rowerowe oraz desko-rolkowe);
4) wyposażenie uzupełniające place zabaw (np. ogrodzenia, ławki, stoliki, kosze na
śmieci, stojaki na rowery, trejaże, pergole, lampy oświetleniowe i nawierzchnie).
Place zabaw dla dzieci powinny być tak usytuowane, aby zapewnić im
nasłonecznienie przez co najmniej cztery godziny, liczone w dniach równonocy, tj. 21 marca
i 21 września, w godzinach od 10.00 do 16.00. W przypadku zabudowy śródmiejskiej
dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż dwie godziny.

Minimalna odległość placów zabaw i miejsc rekreacyjnych dla niepełnosprawnych od
linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i od
miejsc gromadzenia odpadów (pojemniki i kontenery, śmietniki) powinna wynosić 10 m.
Odległość wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od placu
zabaw oraz boisk dla dzieci i młodzieży nie powinna być mniejsza niż 7 m w przypadku 4
stanowisk włącznie, 10 m w przypadku od 5 do 60 stanowisk włącznie i 20 m w przypadkach
pozostałych.

